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Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 10 năm 2020, 

Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để xem xét, quyết định các nội dung 

thuộc thẩm quyền, cụ thể: 

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình 

1. Báo cáo số 403/BC-SKHĐT ngày 25/9/2020 về kết quả thẩm định đề 

xuất dự án đầu tư Xây dựng Bưu cục cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải 

quan, UBND huyện Cao Lộc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh.  

II. Thanh tra tỉnh trình  

2. Báo cáo 111/BC-TTr ngày 28/9/2020 về kết quả kiểm tra, xem xét đề 

nghị của Tòa án nhân dân tỉnh tại Văn bản số 411/KN-TA ngày 10/8/2020 của 

Tòa án nhân dân tỉnh. 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

UBND thành phố Lạng Sơn. 

III. Sở Xây dựng trình  

3. Báo cáo số 253/BC-SXD ngày 29/9/2020 về kết quả thẩm định điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000.  

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Cao 

Lộc, UBND huyện Văn Lãng. 

4. Báo cáo số 237/BC-SXD ngày 17/9/2020 về xem xét chủ trương lập 

quy hoạch chi tiết dọc hai bên tuyến Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.  
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Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

UBND huyện Lộc Bình. 

IV. Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

5. Báo cáo số 481/BC-STNMT ngày 30/9/2020 về việc xem xét đề nghị 

của UBND thành phố Lạng Sơn về giải quyết các công trình vi phạm tại Khu đô 

thị Phú Lộc IV.  

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư 

pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn. 

6. Báo cáo số 482/BC-STNMT ngày 30/9/2020 về bổ sung nội dung Báo 

cáo số 427/BC-STNMT ngày 31/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

kết quả xem xét đề nghị điều chỉnh quỹ đất tái định cư của Công ty cổ phần Đầu 

tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn.  

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư 

pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ 

phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 16/10/2020 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có nội dung trình trực tiếp tham dự 

và báo cáo tại cuộc họp. Nội dung trình tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần 

xin ý kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 

bộ hồ sơ bằng bản giấy chậm nhất trong ngày 13/10/2020. 

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu 

được gửi qua VNPT-iOffice và Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh.  

Trân trọng kính mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

và các cơ quan dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp và cơ quan trình; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ (để biết); 

- Văn phòng HĐND tỉnh (để biết); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Ban TCD, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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